
Stichting K4N Kledingbank voor Nieuwegein 

De stichting heeft ten doel het uitdelen van (ingezamelde) kleding aan mensen die leven met een 

minimum inkomen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe 

behoort en/of daartoe bevorderlijk kan. 

De werkzaamheden van de stichting worden geheel verricht door vrijwilligers, die hiervoor geen 

geldelijke beloning ontvangen. De werkzaamheden bestaan uit het sorteren van de ingezamelde 

kleding op bruikbaar en niet bruikbaar. Niet bruikbare kleding gaat naar recyclingbedrijf. Bruikbare 

kleding wordt gesorteerd op dames/herenkleding en vervolgens op soort kleding. De kleding gaat 

daarna gehangerd naar de “winkel” of naar de opslag. 

Cliënten worden door de winkeldames ingeschreven en krijgen een kledingkaart waarop aangegeven 

staat op hoeveel kledingafname zij recht hebben. Per bezoek wordt op deze kaart aangetekend 

hoeveel kleding zij hebben meegenomen. Per halfjaar krijgen zij een nieuwe kaart. 

Daarnaast wordt er kleding verstrekt aan hulporganisaties en aan de penitentiaire inrichting in 

Nieuwegein. 

De stichting genereert zelf geen opbrengsten en is ter dekking van haar kosten afhankelijk van giften. 

Deze giften komen van kerkelijke instellingen. Voor de vrijwilligers (en hun partners) probeert de 

stichting twee maal per jaar iets te doen in de vorm van een barbecue en een kerstviering. Daarnaast 

wordt periodiek nieuw ondergoed en sokken gekocht voor de cliënten. Soms wordt niet lopende 

overtollige bruikbare kleding aan het recyclingbedrijf verkocht tegen een kleine vergoeding. 

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting. Uitgangspunt hierbij is dat de continuïteit van de 

activiteiten voorop dient te staan aangezien wij voorzien in een grote maatschappelijk behoefte. 

Daarom streeft het bestuur het vermogen op ten minste twee maal het bedrag van de jaarlijkse 

lasten te houden. 

Als gevolg van de Coronapandemie hebben onze vrijwilligers (circa 20 personen) in 2020 en 2021 

onder moeilijke omstandigheden moeten werken. Ondanks lockdowns kwam er nog veel kleding 

binnen, waardoor het sorteerwerk gewoon door moest gaan. Werd er in 2019 nog 39.000 kilo 

kleding aangeleverd, in 2020 daalde dit tot 23.000 kilo waarop in 2021 weer een stijging volgde naar 

26.000 kilo. Dit beeld zien we ook terug in de uitgifte aan cliënten: in 2019: 8.300 kilo, in 2020: 4.200 

kilo en in 2021: 6.300 kilo. Inmiddels zien wij sinds 2021 een stijging van het aantal cliënten. 

Tot slot bedanken wij allen die het mogelijk hebben gemaakt dat de stichting in 2021 haar 

doelstelling weer heeft kunnen halen. Dank ook in het bijzonder aan de inwoners van Nieuwegein 

e.o.  die ons van de kleding hebben voorzien. Zonder dat is er geen kledingbank. 


